Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Musikaftenskolen.
Tid:
Sted:

Fredag d. 3. marts 2017, kl. 18.00.
Hos Esben Rune Hansen, Haderslevgade 27, 2.tv., 1671 Kbh. V

Tilstede:
Esben Rune Hansen (Københavns Kantatekor), Eri Lind (Københavns Kantatekor), Troy Ferguson
(koret Aventura), Camilla Kornbeck (Skt. Pauls Kammerkor)
Afbud: Henrik Borre Larsen (Blaagaard Kammerkor)
Anne-Lise Hilslev & Jakob Hilmer (Fejltrin) & Minna Riis (aftenskoleleder).

Kl. 18.10 indledtes generalforsamlingen (dagsorden ifølge vedtægterne - se www.mua.dk)
1. Valg af ordstyrer, referent og stemmeoptæller:
Ordstyrer blev Esben, referent Minna - stemmeoptæller vælges, hvis/når aktuelt.
Esben konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. foreningens
vedtægter ved indkaldelse pr. mail dateret 19. januar & 17. februar 2017.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Formand Esben aflagde en kort beretning og fortalte, at der er i 2016 er afviklet i alt 2.705
lektioner ( dog100 mindre end i 2015) på vore 45 musikhold samt 11 småhold. Desværre har
vi mistet to af vore hold i 2016, der er opløst. Der har været afholdt 2 debatarrangementer i
efteråret 2016 hvilket betyder, at vi har udnyttet 2/3 af 10% puljen for 2016.
I 2016 har Musikaftenskolen også modtaget tilskud fra Musikpuljen hos Dansk Oplysnings
Forbund (DOF) på i alt kr. 15.000 til solister/akkompagnatører i forbindelse med 3 afholdte
koncerter.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Minna.
Revisionsprotokollatet bekræfter, at regnskabet er retvisende, og at antal undervisningslektioner og udbetalte lærerlønninger m.v. er afstemt, som krævet af Københavns
Kommune. Deltagerbetalingen er i alt kr. 697.958 baseret på lektionspriser kr. 255/235.
Tilskud fra Københavns Kommune for 2016 er kr. 290.254 (ingen tilbagebetaling af
tilskud for 2016, da lektionsantal er OK). Lærer- og lederløn beløber sig til i alt kr. 962.016.
Regnskabet viser et underskud på kr. 19.708, hvilket desværre er noget mere end
budgetteret. Derudover har vi måttet afskrive kr. 12.366 = manglende indbetaling fra opløst
kor. Endvidere har vi iflg. revisor hensat kr. 25.000 til imødegåelse af tab på udlån til
Musikaftenskolen Frederiksberg (oprettet i januar 2015), hvor der ikke blev ydet tilskud fra
Frederiksberg Kommune i foreningens 1. år (dvs. underskud).
Egenkapital pr. 31. december 2016 udgør kr. 27.808 pga. negativt resultat for 2016 samt
afskrivning/hensættelser – se ovenfor.
Regnskabet blev godkendt.
4. Bestyrelsens handlingsplan for 2017 – Musikaftenskolens målsætning er at arbejde på at
fastholde samme aktivitetsniveau som i 2016 og at kunne optage nye kor.
5. Indkomne forslag – ingen forslag er modtaget af formand eller leder.

6. Forelæggelse af budget for 2017 til godkendelse.
Budgettet er baseret på de ændrede lektionspriser pr. 1. januar 2017, (meldt ud 14. januar
2017 pr. mail), dvs. henholdsvis kr. 265 og 245 pr. lektion, og udarbejdet med 2.700
lektioner. Tilskud fra Københavns Kommune er lidt højere end tilskud for 2016.
Budget 2017 er udfærdiget med et anslået overskud på ca. kr. 18.000. I princippet skal
foreningens regnskab blot balancere, men det er nødvendigt til en vis grad at genopbygge
vores reserver (egenkapital) efter flere år med underskud for at have mulighed for at tage
nye kor ind, idet man først får tilskud for disse efter 2 år.
Budgettet baseret på de forhøjede lektionspriser blev godkendt.
7. Valg til bestyrelsen.
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg:
Eri Lind – blev genvalgt for 2 år
Henrik Borre Larsen – blev genvalgt for 2 år (in absentia)
Camilla Kornbeck - blev valgt for 2 år.
(Camilla overtog Anne Refsgaards post i bestyrelsen pr. 1. juli 2016).
Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer:
Esben Rune Hansen (formand)
Eri Lind
Henrik Borre Larsen
Troy Ferguson
Camilla Kornbeck.
8. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen.
Ingen kandidater til posten som suppleant.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en suppleant snarest muligt.
9. Valg af revisor - GBH Revision & Rådgivning v. registreret revisor Torben Mortensen
blev genvalgt.
10. Eventuelt.
Spørgsmål: Fordele v. medlemskab? Svar: Ansøge/administrere/afregne tilskud fra Kbh.
Kommune, udbetale PEAS-tilskud, forsikring af underviser, lønadm./skat/ATP mv. CopyDan afgift m.fl. – oversigt findes.
Info om DOFs Musikpulje til koncerter og inspirationsarrangementer – formular findes.
Mulighed for tilskud til endags-arrangement som undervisning? - dette undersøges.
Ved forhøjelse af lektionspriser ønskes forvarsling – f.eks. 6 mdr. før ikrafttræden!

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden ca. kl. 19.15

________________
Referent Minna Riis
05.03.2017/rettet 10.03.2017

_______________________
Dirigent Esben Rune Hansen

